Vacature Product Operations Manager
Wie is DECONTEX NV?
Decontex is marktleider op het vlak van decontaminatie van technisch textiel via CO2.
In Belgie levert DECONTEX een service aan onder andere de diverse brandweerzones.
Op ons hoofdkantoor te Brugge beschikt DECONTEX eveneens over een testlabo. Hier worden
diverse testen uitgevoerd op het textiel.
Hiernaast bieden wij ook een volledige herstelservice aan. Decontex beschikt over de nodige
certificaten om herstellingen aan brandinterventiekledij uit te voeren.
Momenteel zit Decontex in een periode van grote groei en om die reden zijn wij op zoek naar een
Product Operations Manager.

Wat houdt de functie in?
-

De Product Operations Manager binnen Decontex is verantwoordelijk voor de uitvoering van
testen. Dit betekent:
o Textiel- en confectietechnische analyse van de kledij
o Het in kaart brengen van mogelijke problemen
o Het opstellen van een geschikt decontaminatieproces op basis van deze textielgroep
o Een uitgebreid verslag opmaken voor de klant

Hiertoe wordt op de nodige verantwoordelijkheidszin van de POM gerekend
-

-

-

Het leiden van het productiepersoneel
o De POM neemt de volledige operationele leiding van het decontaminatiecentrum op
zich en rapportteert hierbij rechtstreeks aan de CEO.
Kwaliteitsoptimalisatie van de dienstverlening.
Kwaliteitscontrole na reiniging
o Na iedere reiniging dient de POM een kwaliteitscontrole uit te voeren. Dit om na te
gaan of de kledij nog conform de geldende normering is. Bij vaststelling van
defecten, gaat de kledij door naar de Decontex Total Repair Service.
Verantwoordelijke Decontex-herstelservice
o Uitvoeren van herstellingen
o Actief meewerken aan projecten omtrent brandinterventiekledij

o
-

Hiervoor is een opleiding voorzien bij de diverse confectioneurs

Het uitbouwen en optimaliseren van reinigingsprocessen (actieve deelname project)
o Welke vlekken worden met welk detergent effectief verwijderd?
o Welke wasprogramma’s zijn geschikt voor welke stof?
o Hoe gaan we verder als decontaminatie alleen niet volstrekt?
o Hoe kunnen we de werking in het labo optimaliseren?

Dit alles wordt aangeleerd door middel van een grondige interne opleiding.

Wat verwachten wij van jou?
-

Oplossend denken
Strategische aanpak
Samenwerking – wij zijn op zoek naar een echte teamspeler om ons hecht team aan te vullen
Behulpzaamheid – bereid zijn om collega’s bij te staan
Gedrevenheid – samen zetten alle medewerkers de schouders onder Decontex teneinde
groei en succes te bekomen.
Klantvriendelijkheid – bij technische vragen bent U het aanspreekpunt van de onderneming.
Hier is vriendelijkheid en communicatieve sterkte key
Communicatief sterk in het Nederlands, Frans en Engels is een voordeel
In het bezit zijn van een rijbewijs B

Wat kan je van ons verwachten?
Een boeiende en uitdagende samenwerking op contractuele basis, dit binnen de context van een
dynamisch bedrijf met groei - ambitie, waaraan je mee kan helpen bouwen.
Innovatie, topkwaliteit en communicatie zijn kernwaarden binnen onze onderneming. Je komt in een
team terecht dat elkaar helpt en op een positieve manier samenwerkt.
Alles wordt open besproken en voor ieder probleem is er een oplossing te vinden. Enthousiasme,
inzet en resultaat worden beloond met zelfstandigheid, een gevarieerde jobinhoud en competitieve
verloning.

Ben jij onze nieuwe collega?
Ben je op zoek naar een uitdaging en wil je samen met ons bedrijf groeien?
Aarzel dan zeker niet om je gegevens en motivatie door te sturen naar Kim via kde@decontex.com.

